Fylkesmannen i Rogaland
Rapport fra tilsyn med renhold
på Floatel Superior

Virksomhetens adresse:
Tidsrom for tilsynet:
Kontaktperson i
virksomheten:

Floatel International AB, Box 2359, SE- 403 15 Gothenburg
27.02.2019 – 25.03.2019
Henrik Woodbrigde

Sammendrag
Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte i perioden 2.-5. april 2019 tilsyn med renhold ombord på
Floatel International sin innretning Floatel Superior.
Tilsynet ble utført som en verifikasjon av om innretningens internkontroll sikrer renholdet om
bord.
Konklusjon:
Det ble ikke avdekket avvik fra lovkrav.
Rapporten beskriver merknad som ble påpekt på de undersøkte områdene.

Dato: 25. april 2019

Erik Bruland
tilsynsleder

Silvia Wathne
rådgiver
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1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter tilsyn på Floatel Superior i perioden 2. – 5. april 2019.
Fylkesmannen i Rogaland har, med hjemmel i rammeforskriftens § 67, fått delegert myndighet
fra Statens helsetilsyn og Mattilsynet til å føre tilsyn med renholdet i petroleumsvirksomheten.
Tilsynsoppdraget er regulert gjennom avtaler.
Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten sikrer et hygienisk forsvarlig og estetisk
tilfredsstillende renhold i henhold til regelverkets krav. Tilsynet ble gjennomført ved
gjennomgang av tilsendt dokumentasjon, intervju av personer med oppgaver på området samt
befaring av lugarer og fellesområder.
Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen
fullstendig tilstandsvurdering av innretningens/ virksomhetens arbeid innenfor de områder
tilsynet omfattet.
•
•

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift,
men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten – spesielle forhold
Floatel Superior er en hotellplattform med en boligkapasitet på 440 personer. Innretningen ble
bygget ved Keppels verftet i Singapore i 2010. Floatel Superior fikk Petroleumstilsynets
Samsvarsuttalelse (SUT) til drift av innretningen etter petroleumsregelverket i 2012.
Samtykke til bruk på Martin Linge feltet ble gitt til Equinor sommeren 2018. Prosjektet startet i
august 2018.
Forpleiningstjenesten ivaretas av 4Services i henhold til avtale.
International SOS ivaretar helsetjenestens oppgaver om bord i henhold til avtale.

3. Gjennomføring
Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:
Tilsynsvarsel ble utsendt 27.02.2019
Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet
Dokumentunderlag.
Åpningsmøte ble avholdt ombord 2.4. 2019
Intervjuer
10 personer ble intervjuet.
Oversikt over dokumentasjon som ble utlevert og gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i
kapitlet Dokumentunderlag.
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Befaring
Befaring av lugarer og fellesarealer ble gjennomført 4.4. 2019. Forpleiningsleder, renholdsleder
og platformsjef deltok.
Oppsummeringsmøte ble avholdt ombord 5.4. 2019.

4. Hva tilsynet omfattet
Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om renholdet ombord er i samsvar med de krav
myndighetene har satt i HMS-regelverkets forskrifter herunder; krav til planlegging og
gjennomføring av renhold, helsetjenestens medvirkning og påseplikt, avviksrapportering og
kontinuerlig forbedring.
Tilsynets mål var å kontrollere om Floatel Superiors lokaler og utstyr er tilrettelagt slik at renhold
lar seg gjennomføre. Dette for å sikre et forsvarlig hygienisk og estetisk tilfredsstillende nivå om
bord. Det ble også fokusert på om lokaler og utstyr var rene.
Tilsynet har ikke kontrollert og vurdert alle sidene ved renholdet, men hatt hovedfokus på
tilrettelegging og gjennomføring. Gjennom stikkprøver har tilsynet også verifisert om
innretningen har nødvendig kontroll på vedlikeholdet av boligkvartalet og om resultatene av det
som gjøres, er i samsvar med myndighetskrav og de krav som selskapet selv har satt gjennom sin
internkontroll.

5. Funn
Tilsynets undersøkelser avdekket ingen avvik fra regelverkskrav men konkluderte med en
merknad;
5.1. Merknad
Forhold som er observert og som anbefales utbedret for at forholdene om bord skal bli
bedre tilrettelagt for renhold:
• På treningsrom er det gliper i belegget, som gjør renholdet vanskelig.
• Det er rester etter lim fra lister som er fjernet ved gulv på enkelte vegger i
fellesområdene.
• Møbler i tv-stuen på 1000-dekket har flekker og er vanskelig å holde rene.
• Kontaktpunktene på dørbladene på lyse innerdører i fellesområdene er misfarget.
• Flisegulv på fellestoaletter og rom for oppbevaring av utstyr (lockers) er misfarget og
vanskelig å rengjøre.

6. Regelverk
Lov om petroleumsvirksomhet av 29.11.1996
HMS-forskriftene (rammeforskriften, styringsforskriften, aktivitetsforskriften og
innretningsforskriften)

7. Dokumentunderlag
Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning
som ble oversendt under forberedelsen av tilsynet:
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•
•
•
•
•
•
•
•

2018 – 0507 Agreement for provision of health and medical services for Floatel
International – ISOS.
2012-100-SC-0001 CONTRACT between Floatel Superior og 4Service - Catering &
Housekeeping Services -Excl Exhibit B Compensation
1000-213-01 Health manual
1000-214-02 Hotel Manual - Food Safety, hygiene and catering facilities
Avvik på renholdsområdet 31.7.17 – 12.3.19
4 Service stillingsinstruks messe natt, messe dag, renholder natt, renholder lugar, vaskeri
stilling, renholder 3, forpleiningsleder, renholdsleder.
Jobdescription FAL og offshore nurse ISOS
1000-214-02F2 Hygiene inspection 06.08.2018-03.03.2019

Dokumentasjon mottatt under tilsynet ombord:
•
•

1000-210-20 Management System Aduit Handling rev 11.
1000-210-20 F28 Hotel Inspection Form

8. Deltakere ved tilsynet
Oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble
intervjuet, er gitt i tabellen som er vedlagt rapporten.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Kari Louise Roland, Silvia Wathne, Trine Hove Bjørnsen og tilsynsleder Erik Bruland

Rapporten er utarbeidet av:
Silvia Wathne
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